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เธอที่รักของฉัน บัดนี้ฉันมีอายุเกือบจะ 90 ปแลว เห็นลูกเห็นหลานทะเลาะกันมันก็ไมสบายใจ ทั้งนี้เพราะไมรูตนสาย
ปลายเหตุ
โบราณเขาสอนวา อยาไปดูที่ตัวมันแลวก็หลงยึดติดอยูกันคนละมุม ขอใหดูที่มาที่ไปใหมันลึกที่สุด แลวเธอจะรวมกันได
หวนกลับไปนึกถึงชวงป พ.ศ. 2487 ขณะนั้น ฉันยังเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมาภายหลังจึงไดรับเลือกให
เปนหัวหนาหอ 5 ในชวงนั้น นิสิตเกษตรฯ ทุกคนไดใหความรักแกฉันเปนอยางมาก ไมวาใครจะทะเลาะกันที่ไหน ก็มาหาคนนี้
มีเพื่อนรุนนองของฉันคนหนึ่งที่ชื่อ คุณสุวรรณ เผาชางทอง เธอเปนนิสิตใหม แตเธอก็เขามาใกลชิดสนิทสนมกับฉัน ตอ
มาภายหลัง นิสิตคนนี้จบออกไปแลวก็ไปเปนอาจารยใหญอยูที่โรงเรียนเกษตร ซึ่งมีญี่ปุนอยูเบื้องหลัง โรงเรียนนี้เนนการทำเกษตร
อินทรีย แตเอาลัทธิโยเรเขาไปบังหนา
ถัดมาอีกไมเกิน 20 ป โรงเรียนนี้ก็ตองลมสลาย เพราะทีแรกคนไทยก็ติดลัทธิโยเรกันงอมแงม
นั่นแหละ หลักธรรม ก็ไดชี้ไววา อะไรที่ไมบริสุทธิ์ มันก็ยอมอยูไมไดนาน ทั้งนี้เพราะลัทธิโยเรถูกใชเปนเครื่องมือมอมเมา
คนไทย โดยเฉพาะเด็กเกษตรซึ่งเปนลูกหลานชาวนา ใหตกเปนทาสเสพติดแตของชาติที่อยูเบื้องหลัง
อนึ่ง อีกดานหนึ่ง ไดมีอาจารยญี่ปุนคนหนึ่งซึ่งถูกแตงตั้งใหเปนหัวหนาโครงการนี้ ไดเขามาหาฉันที่บาน แลวขอใหเปน
ประธานโครงการที่จะสรางขึ้นมาใหมในจังหวัดสระบุรี
บังเอิญชวงนั้นฉันถูกแตงตั้งใหเขาไปเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ โดยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ทั้งๆ ที่เราก็ไมเคยรูจัก
กันมากอน แตนายทหารคนนี้ศรัทธาในตัวฉัน เพราะทำใหทหาร ตั้งแตพลทหารถึงนายพลสามารถคบคากันได อีกทั้งมีอาชีพ
การเกษตร เพราะฉันสอนใหทหารปลูกตนไม รูจักระบบตลาด ตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดก็คือที่ราบสิบเอ็ดซึ่งเปนแหลงขายตนไมใหญ
ทุกวันนี้
กอนที่จะยุบสภาดังกลาว ฉันไดถูกพลอากาศเอกอรินทร หงสกุล ประธานสภาฯ ขอรองใหไปประชุมสหภาพรัฐสภาเอเซีย
ที่ประเทศญี่ปุน ในที่สุดก็ไดไปรูจักกับประธานสภาที่ชื่อ คุณอินามิเน บุคคลผูนี้มีความแคลวคลองวองไวมาก อีกทั้งมีความคิด
กวางขวางและลึกซึ้ง
อยางไรก็ตาม นิสัยของฉันก็คือ อะไรที่มันผานเขามาในวิถีชีวิตฉันจะจำไดหมด ตอมา ฉันก็ถูกเชิญไปประชุมเรื่อง
กลวยไมที่เกาะโอกินาวา ในที่สุด จึงรูวาคุณอินามิเนไดถูกมอบหมายใหไปเปนผูวาการของเกาะนี้ นอกจากนั้น ยังรูวา EM มันเกิด
ขึ้นจากความคิดตรงนี้ดวย
อยางไรก็ตาม ตัวฉันเองเปนคนมีรากฐานจิตใจอิสระ ไมวาไปที่ไหนก็มักมีคนรัก โดยไมจำกัดชนชั้นวรรณะ ในที่สุด จึงไป
รูจักกับคุณฮิเบะ ซึ่งเปนส.ส.ของนครอิโตะ แหงเมืองชิสุโอกะ คุณฮิเบะและเพื่อนๆ ไดพาฉันไปเที่ยวศูนย M.O.A. ซึ่งทำหนาที่เผย
แพรศิลปวัฒนธรรมแกคนทองถิ่น ปกติญี่ปุนจะสงเสริมการทองเที่ยวใหคนของเขามีความรูเรื่องประเทศชาติ แตกีดกันชาวตาง
ประเทศไมใหเขาไปโดยงาย ซึ่งเรื่องนี้ฉันรูดีเพราะตัวฉันเอง เนื่องจากคนญี่ปุนใหความรักความเคารพ ฉันจึงถามเขาตรงๆ วานโย
บายการทองเที่ยวของเขานั้นไมตองการใหตางชาติเขามาเที่ยวใชหรือเปลา เขาตอบวาใช นี่แหละที่เขารักษาประเทศชาติของเขา
เอาไวได
ฉันไดไปเห็นโครงการวิจัยเรื่องแบคทีเรียที่สรางประโยชนใหแกการเกษตร ซึ่งชวงนั้นเพิ่งเริ่มทำใหมๆ คนของเขาไดพาฉัน
ไปดูหมดทุกแงมุม ทั้งนี้เพราะเขาไวใจเรา
ความจริงแลว แบคทีเรียมันมีอยู 2 กลุม กลุมแรก คือแบคทีเรียที่ตองการอากาศ ภาษาอังกฤษเรียกวา aerobic
bacteria สวนอีกกลุมหนึ่งไดแก non-aerobic bacteria ซึ่งสามารถทำลายซากพืชซากสัตวไดดี ไมวาจะอยูลึกแคไหน แมแตจม
น้ำมันก็ทำได
เอาละ ฉันพูดทิ้งไวตรงนี้กอน แตขออนุญาตขามไปพูดถึงอาจารยมหาวิทยาลัยริวกิวคนหนึ่ง ซึ่งฉันขอสงวนชื่อเอาไว
อาจารยคนนี้มาจากมหาวิทยาลัยริวกิวที่เกาะโอกินาวา และชวงนั้นเปนชวงที่คุณอินามิเนถูกแตงตั้งใหมาดำรงตำแหนงผูวาการที่
เกาะนี้พอดี อาจารยคนนี้เดินทางเขามาในประเทศไทย เพื่อติดตอตีสนิทกับคนกลวยไมบางคน แตก็ไมใชแคนั้น เธอมีเงินติด
กระเปามาดวยมากพอสมควร คนญี่ปุนไมใชเปนคนใจแคบ ดังนั้นจึงเจาะไปทั่ว ในที่สุดก็เขาไปหากรมพัฒนาที่ดิน และเอาเงิน
กอนหนึ่งไปมอบใหแกอธิบดี ซึ่งฉันขอสงวนชื่อ อธิบดีคนนี้เปนลูกศิษยใกลชิดของฉันดวย ฉันจึงรูวาเธอเปนคนเรียบรอยมาก แต

อาจเปนเพราะเธอใจออนจึงรับเงินเขาไวเพื่อนำเงินไปใชในราชการ โดยไมผานกรมวิเทศสหการ ในที่สุดเธอก็ตองถูกสั่งยาย ทั้งๆ ที่
ตัวเธอเองไมไดมีมลทิน แตทำผิดระเบียบ เรื่องนี้ขอใหเธอรูดวยวาฉันไมลืมเธอ
พอดีกันกับตัวฉันเองถูกเชิญไปโอกินาวาแทบทุกป มีอาจารยอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยูในคณะกรรมการตัดสินกลวยไมนานาชาติ
ฉันไดถามเขาวารูจักอาจารยคนที่ไปเมืองไทยบอยๆ หรือเปลา เขาบอกวารูจักครับ แตคนที่โอกินาวาเขาไมคบอาจารยคนนั้น
เขาใจวาเปนเพราะแกเลนการเมือง จนกระทั่งใครๆ ก็รูกันหมด
อยางไรก็ตาม ที่จังหวัดหนึ่งของเกาะโอกินาวา มีโรงงานผลิต EM อยูที่นั่น ตอนที่ฉันไปเห็นเขาเริ่มทำ EM ใหมๆ ที่ศูนย
M.O.A. ที่อะตามิ ริมทะเล ไดเห็นเขาเอาพวกสารอินทรียตางๆ มาอัดแลวปดขางๆ เอาไว เวลาเราไปดูถึงคอยๆ แหวกใหเราเห็นวา
มันเปนอยางนั้นอยางนี้ เปนพวก non-aerobic bacteria ญี่ปุนไปเก็บเอามาจากในธรรมชาติ จากบริเวณที่อากาศลงไปไมถึง ฉัน
ไปครั้งใด ถาแวะไปเยี่ยม เขาจะตอนรับขับสูอยางเต็มที่ แมกระทั่งยกน้ำ EM มาใหลังใหญๆ เปนประจำ
แตเนื่องจากตัวฉันเองเปนคนมีนิสัยซื่อสัตยตอตนเอง เพราะฉะนั้นฉันจึงไมตกหลุม ทั้งๆ ที่เขาพยายามอธิบายวาน้ำ EM
นี่มันศักดิ์สิทธิ์นัก ใชดื่มก็ได ใชอาบก็ได ไมวาใสอะไรมันวิเศษไปทั้งหมด นี่แหละมันทำใหตัวฉันเองไหวทัน เพราะฉะนั้น การที่ฉัน
รับเอาไวก็มากองไวที่บานโดยไมไดสนใจอะไรมันอีก แตฉันสนใจเรื่องคนมากเปนพิเศษ เพราะฉะนั้นจึงไมยอมปลอยความจำให
มันผานพนไปโดยงาย
อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันสนใจก็คือ ถาเปนของดีจริงทำไมตองมาหวงเปนความลับ แมกระทั่งขึ้นไปดูบนถังหมักเขาก็ไมยอมให
ขึ้น ฉันรูวาเขาตองการใหฉันนำมาเผยแพรในวงการกลวยไม อยูมาวันหนึ่ง มีคนญี่ปุนกลุมหนึ่งมาขอเชิญใหฉันไปรับประทาน
อาหารค่ำ โดยที่พวกเขาจะเปนเจาภาพ
เพราะฉันไมไวใจ แตเก็บเอาไวในใจตัวเอง หากขอใหลูกศิษยคนหนึ่ง ซึ่งเปนทูตเกษตรอยูที่สถานเอกอัครราชทูตไทยใน
กรุงโตเกียว ลูกศิษยคนนี้คือคุณวิเชียร กำจายไพ เขาบินมาจากเกาะโอกินาวาเพื่อมารวมโตะกับฉัน ใหเขามีโอกาสฟงวาพวกญี่ปุน
เขาพูดอะไรกันบาง
เธอเชื่อไหมวา สิ่งที่เขาพูดกันวันนั้นมันมาผุดขึ้นในกรุงเทพฯ อยางละเอียด ทำใหคนกลุมที่เขามาเผยแพรลัทธิโยเรรูกัน
หมดวาเราพูดอะไรกัน
ไมเพียงเทานั้น ในชวงนั้น โรงเรียนเกษตรอินทรียที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มันก็พังไปแลว อาจารยญี่ปุนคนที่ไดรับ
มอบหมายใหมาทำโครงการนี้ในเมืองไทย ไดมาหาฉันที่บาน โดยมีเลขานุการคนหนึ่งซึ่งเปนคนญี่ปุนแตพูดไทยไดแคลวคลอง มา
เปนลามให พวกเขามาขอเชิญใหฉันเปนประธานโครงการนี้ โดยบอกวาคุณอินามิเนไดเคยมอบใหอาจารยญี่ปุนคนกอนมาทำแลว
ไมสำเร็จ วันนั้นฉันไดตอบไปวา ยินดีรวมมือทุกอยางที่มันถูกตองตามเหตุผล แตขอปฏิเสธที่จะรับเปนประธาน
ถัดมาอีกชวงหนึ่ง เขาไดพาฉันไปดูสถานที่ซึ่งอยูที่ซอยสีฟา สถานที่นี้พวกเขาเรียกกันวาโบสถของโยเร และคุยวาเขาเอา
ลูกหลานเกษตรกรที่ยากจนมาฝกอบรมเพื่อชวยเหลือใหมีอาชีพ
ฉันไปเดินดูแลวเห็นวาภายในแตละหอง มีคนประมาณ 40-50 คน นั่งยกมือแบบโยเร ฉันนึกในใจวา ชีวิตมนุษยนั้น ถา
ตกน้ำจะจมน้ำตาย ใครเอามีดใหไปเกาะก็เกาะ
ยังไมจบเพียงแคนั้น อยูมาวันหนึ่ง มีหัวหนางานของโครงการนี้เดินทางมาจากญี่ปุน เขายังไมละความพยายาม ไดเชิญ
ฉันไปรวมโตะอาหารค่ำที่โบสถซึ่งอยูในซอยสีฟาอีกครั้ง กอนจะจบอาหารมื้อนั้น อาจารยของเขาไดประกาศวาตองขอขอบคุณ
ทานศาสตราจารยระพี สาคริก เพราะทานไดใหเกียรติยอมรับเปนประธานใหพวกเรา ฉันไมไดพูดอะไร แตหลังจากนั้นก็ไมเคยไป
เหยียบที่นั่นอีกเลย คงเก็บความจริงเอาไวในใจ
นี่แหละคือนิสัยมนุษย เชนเดียวกันกับน้ำทวมขณะนี้ ถาน้ำไมทวมเราก็คงไมเห็นคนดีเกิดขึ้น
ยัง ยังไมจบแคนี้ หลังจากโครงการที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมมันเลิกลมไปแลว มีคนไทยหลายคนที่เชื่อในเรื่องโยเรอ
ยางฝงจิตฝงใจ ไดหวนกลับมานึกถึงอีกดานหนึ่ง ถึงกับพูดวา โครงการนี้มันเหมือนการขายชาติ ทั้งๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยตั้งโยเรขึ้นที่
บานตัวเอง
อยูมาวันหนึ่ง ฉันไดรับเชิญจากบุคคลทานหนึ่งซึ่งเปนที่เคารพรักของคนหลายคนใหเขาไปเปนกรรมการโครงการ ทานได
แจงใหฉันทราบวามีการจัดตั้งสมาคมศาสตราจารยเกียรติคุณของประเทศไทย ทานไดเชิญใหฉันเปนกรรมการ นอกจากนั้น ยังมี
ทานศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี และศาสตราจารยเสนห จามริก รวมอยูดวย ภาพนี้มีคนถายไว ถาใครอยากดู ใหไปดูที่
สถาบันอาศรมศิลป เพราะภาพนี้มีทั้งสองทานรวมทั้งฉันเปน 3 คน นั่งอยูบนคันนาปลูกขาวในประเทศญี่ปุน
หลังจากตัวฉันเองรับเปนกรรมการแลว จึงมาสืบสาวราวเรื่อง ในที่สุดก็รูวาศูนยปฏิบัติการเผยแพรเรื่องนี้ อยูที่นคร
นิวยอรก แตบุคคลที่อยูในภาพทั้งหมด เปนคนญี่ปุน
ฉันรูสึกวานอกจากตัวเองแลว คนที่เขาไปเปนกรรมการหลายคนคงไมทราบเบื้องหลัง จนกระทั่งกรรมการชุดนี้ถูกเชิญไป

ญี่ปุน จึงรูขอมูลลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะถูกเชิญไปพบรัฐมนตรีวางแผนคนหนึ่งของญี่ปุน ซึ่งเปนประธานโครงการนี้ แสดงวาเปน
นโยบายของรัฐบาลที่จะศึกษาจุดออนของคนในเอเซียเขตรอน โดยใชอาเซียนเปนเครื่องมือ นอกจากนั้น ยังพบวาบริษัทธุรกิจ
ใหญๆ ของญี่ปุน มีหนวยงานสำคัญหนวยหนึ่ง ซึ่งมีชื่อวา อาเซียนศึกษา อยูในนั้น แสดงวาญี่ปุนพยายามเจาะขอมูลเพื่อเอาไป
วางแผนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่สงคนตอบสนองแกประเทศในเขตรอนของเอเซียตะวันออกเฉียงใต
เพราะฉะนั้น ในปจจุบันที่คนไทยหลายหนวย เอะอะอะไรก็จะเขาอาเซียน ฉันขอบอกใหรูวาอาเซียนนั้นมันไมไดเกิดจาก
รากฐานของเราเอง แตไปเอาอยางยูโรเขามาใช
เรื่องโครงการอันนี้ยังมีเรื่องราวตอไปอีก เพราะชวงที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหมโดยที่ทางฝางลมเลิกไปแลวนั้น เบื้องหลังมี
อะไรหลายอยางที่มันซอนอยู
พอดีฉันรูจักกับหลวงพอนาน ซึ่งเปนบุคคลที่ริเริ่มเรื่องธนาคารขาวของเมืองไทย หลวงพอนานอยูที่จังหวัดสุรินทร แตเปน
กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีอาจารยม .ร.ว.อคิน รพีพัฒน เปนผูอำนวยการ ตอนนั้นอาจาร
ยอคินจะมาขอใหฉันรับเปนประธาน แตฉันปฏิเสธและเสนอใหเอาอาจารยกอ สวัสดิพานิชยไปเปนประธานแทน
ในขณะที่หลวงพอนานมีผลงานเรื่องธนาคารขาวโดงดังจนเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในภาคอีสาน ใน
โอกาสที่ทานมีอายุครบ 60 ป ฉันและภรรยาไปรวมงานที่จังหวัดสุรินทรดวย และไมใชไปรวมงานเทานั้น แตไปปกกลดอยูกับชาว
บานซึ่งพูดไทยไมได พูดไดแตภาษาเขมร
เย็นวันนั้นทานอาจารยประเวศ วะสีไดไปรวมงาน และพอรูวาฉันอยูที่นั่น ก็เดินเขาไปหา หลังจากออกมาจากที่นั่นแลว ก็
มีการอภิปรายกันในวัด ฉันไดยินเสียงหลวงพอบัญญัติแหงวัดปาธรรมดาที่โคราช ทานพูดดังมาถึงกลดของฉันวา "ทำอะไรก็ได
แตมาโกงที่ดินชาวบาน อาตมายอมไมได "
วันรุงขึ้น ฉันจึงเดินไปคุยกับหลวงพอบัญญัติ ทีแรกทานก็ไมไดเลาอะไรใหฉันฟงลึกซึ้งนัก แตตอมาทานไดเลาใหฉันฟง
หมดวาอะไรเปนอะไร ฉันจึงรูวาตางชาติกลุมนี้ไดขึ้นไปอำเภอ และพยายามใหอำเภอบิดเบี้ยวขอมูลตางๆ นานา
ถัดจากนั้นมา ฉันจึงไดรูวาโครงการนี้อยูมาหลายป จนกระทั่งไดมีการกำหนดใหชาวบานตองเปนสมาชิกโยเร มันจึงเกิด
เรื่องวุนวายขึ้นในนั้น
แตฉันก็รูสึกดีใจที่วาคนไทยเอาเรื่องนี้มาเปนตัวของตัวเองไดสำเร็จ โดยตัดออกจากโครงการของญี่ปุนกลุมนั้น สรุปแลว
ญี่ปุนกลุมนั้นก็ทำการโดยใชลัทธิโยเรไมเปนผล
ถัดจากนั้นมาไดไมนาน ก็มีญี่ปุนอีกกลุมหนึ่ง ไดมาเริ่มตนโครงการนี้ขึ้นอีกจุดหนึ่ง และมาขัดแยงกันเอง เพราะคนกลุมนี้
ไดไปอบรมคนไทย โดยใชวัดญาณสังวร ที่จังหวัดชลบุรี คนในกลุมเดิมก็ไปเลียบๆ เคียงๆ อยูแถวนั้นดวย แสดงวาทั้งสองฝายเขา
กันไดยาก ทั้งๆ ที่จะทำเรื่องเดียวกัน แตไมยอมรวมมือแลวทำไปพรอมๆ กัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากตัวฉันเองคิดไดสองดาน
ทำใหนึกถึงสงครามโลกครั้งกอนๆ แมกระทั่งวางแผนใหคนชาติเดียวกันตองมารบกันเอง ก็เพราะตองการเรื่องที่มันใหญกวา ดัง
นั้น การที่มาขัดแยงกันเองในประเทศไทยนั้น ฉันมองสองดาน จึงไมใชไวใจเต็มที่
เห็นแลววาที่มาที่ไปของ EM ที่เหอกันอยูมันไมซื่อตรงนัก จุดริเริ่มมันไมไดอยูที่เรา และการที่เขานำเขามาเมืองไทยมันก็
เพื่อประโยชนของคนของเขามากกวาของเรา ไมวาเราจะทำอะไรเขารูหมด จะเรียกไดวาเรื่องนี้เปนเรื่องของการเมืองระหวาง
ประเทศก็วาได (ดังนั้น เราควรที่จะใช intuition ของเราเอง เชน ที่คุณเดชา ศิริภัทร ของมูลนิธิขาวขวัญ ตระหนักรูขึ้นมาเองวาตอง
ไปเก็บจุลินทรียทองถิ่นที่อยูในปา เอามาขยายและเพาะเลี้ยง คุณเดชาเลาวา EM นั้นเขาจะคัดเอาแตจุลินทรียตัวเกงๆ มาใช ใน
ขณะที่การทำจุลินทรยแบบที่คุณเดชาคิดนี้ มีความหลากหลาย คือ มีจุลินทรียทั้งตัวที่เกงและไมเกง แตทำงานรวมกันเปนทีมแลว
มีประสิทธิภาพมากกวา เหมือนกับในสังคม เราจะมีแตคนเกงไมได หรือลองนึกงายๆ ถึงองคกรที่มีแตผูบริหาร ไมมีพนักงานระดับ
ลาง เดี๋ยวก็ทะเลาะกันตาย เพราะไมทำงานประสานกัน – ผูเขียน ) ดังนั้น หากเรามีใจที่เปนอิสระ ยอมไมหลงเหอตามเขาไป หาก
แตหันมาสนใจจุลินทรียในพื้นที่ของเราเอง เพราะจุลินทรียทองถิ่นพวก non-aerobic bacteria ที่ไมตองใชอากาศในการเติบโตนี้
มันมีอยูทั่วไปในธรรมชาติ ยิ่งในเขตรอนยิ่งมีมากกวาดวยซ้ำไป เพราะเขตรอนเหมาะสมกับการเกิดของชีวิต คนที่คิดเรื่องนี้ได ยอม
มีธรรมะอยูในใจ เพราะวามันเปนความจริงในธรรมชาติ
อะไรที่เราคิดเองเปน และใชมันเองได นั่นแหละเปนของดี แตถาเปนของที่ที่อื่นเริ่มตนขึ้นมากอน จริงอยูมันอาจจะเปน
ของดี แตมันเปนของดีสำหรับเขา นี่เปนสัจธรรม เพราะของดีนั้น ที่อื่นเขาไดประโยชนมากกวาเรา
ฉันอยากใหคนไทยรูจักจิตใตสำนึกเปนของตนเอง คิดเองเปน นี่เปนสิ่งสำคัญที่สุด ขอใหเปนคนเจ็บแลวรูจักจำ และนำ
ความเจ็บไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน เพื่อหวังใหทุกสิ่งทุกอยางมันดีขึ้น (แตที่นาเปนหวงคือไมรูวาตัวเองกำลังเจ็บ ก็เลยจำ
อะไรไมได นี่สิยิ่งนากลัวใหญ ---ผูเขียน :)

